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تصّور مقترح إلقرار إلزامّیة التعلیم بالمملكة العربّیة السعودّیة من وجھة نظر معّلمي

المرحلتین االبتدائّیة والمتوّسطة

إعداد: حنان صالح قاري

مستخلص

العربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإلقرارمقترحتصّوروضعإلىالدراسةھدفت

المنھجالدراسةواستخدمتوالمتوّسطة.االبتدائّیةالمرحلتینمعّلمينظروجھةمنالسعودّیة

محكّمةاستبانةالدراسةاستخدمتكماالدراسة.أھدافتحقیقبغرضالتحلیليالوصفي

وأيالسعودّیة،العربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةواقععلى:ورّكزتالثالثالمحاورتناولت

متطّلباتوتوّفرالسعودّیة،العربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإلقرارالمناسبةالدراسّیةالمراحل

علىالمیدانّیةالدراسةأداةتطبیقتمحیثالسعودّیة.العربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرار

المنورة،بالمدینةوالمتوّسطةاالبتدائّیةالمرحلةومعّلماتمعّلمینمنطبقّیةعشوائیةعّینة

ومعّلمة.معّلم)384(عددھموبلغ

إلزامّیةإقرارعلىالدراسةعّینةأفرادوافقأھّمھا:النتائجمنعددإلىالدراسةوتوّصلت

التعلیمإلزامّیةنصوصأنإلى اإلضافةب جدا،كبیرةبدرجةالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیم

متطّلباتأكثرأنكما،جداًكبیرةبدرجةموائمةالدولّیةللوثائقالسعودّیةالعربّیةبالمملكة

عقدفيتتمّثلوالتجاربالخبراتعلىبناءالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرار

أن،الجوانبكاّفةلتغطیةالدولّیةالمعاییرحسبالمعّلماحتیاجاتمعمتوافقةتدریبیةدورات

والتجاربالخبراتعلىبناًءالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارمتطّلباتأقل

علىاألمورأولیاءحرصعدمحالفيصارمةإجراءاتالتعلیميالنظامفرضفيتتمّثل

التحاق أبنائھم للمدارس.

الكلمات المفتاحیة: إلزامّیة التعلیم، التعلیم اإللزامي، إقرار إلزامّیة التعلیم، السیاسة التعلیمّیة.
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A Proposal for Compulsory Education Enforcement in the Kingdom
of Saudi Arabia from Primary and Intermediate School Teachers

Hanan S. Qari
Abstract

The study aimed at proposing enforcing compulsory
education in the Kingdom of Saudi Arabia from the perspectives of
primary and intermediate school teachers. The study employed
descriptive and analytical approaches to achieve the study
objectives. Using a refereed questionnaire, the study dealt with
and focused on three elements: the reality of compulsory
education in the Kingdom, appropriate educational stages for
enforcing compulsory education in the Kingdom, and the
availability of requirements for enforcing compulsory education.
The tool was distributed among a random sample of (384) male
and female primary and intermediate school teachers in Medina.
Study results included; surveyed individuals completely agree with
the enforcement of compulsory education in the Kingdom and that
compulsory education scripts in the Kingdom are fully compatible
with international standards. Based on experiences and
experiments, the main requirements for enforcing compulsory
education in the Kingdom include implementing training courses to
meet teacher needs according to the international standards to
cover all aspects. Minor requirements for the enforcement are
represented in imposing strict measures by the educational system
in cases where parents are not keen on enrolling their children in
schools.
Keywords: Mandatory Education, compulsory education, Enforcing
Compulsory Education, Educational Policy.

المقّدمة
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ینھضأنمجتمعأليیمكنفالوأھدافھ.وفلسفتھالتعلیمإطارالتعلیمّیةالسیاسةتحّدد

دون سیاسة تعلیمّیة، لھا مرجعّیة مجتمعّیة، أي لھا رؤیة معبرة عن المجتمع وأیدولوجیتھ.

التعلیمتوفیرعاّمة،بصفةالتعلیمّیةالسیاسةمنھاتنطلقأنیجبالتياألھدافومن

األقلعلىاألولىمراحلھفيالتعلیمیكونوأنبالمدرسة،االلتحاقسنیبلغمواطنلكل

إجباریاًالتعلیمفيالناشئیقضیھاالتيالسنواتمنأدنىحدھناكیكونأنوكذلكمجاناً.

علىعالمياتفاقوحدثالحیاة،لمعتركخروجھقبلوذلكالتربویةالفلسفاتبعضبحسب

).53ص،2009(األلمعي،اإلنسانحقوقمنھذاأن

التعلیممتطّلباتدراسةالبالدأنحاءجمیعفيالتعلیمّیةالسیاساتصّناعیواصلكما

علیھاواجباًبلإنسانیاً،حقاًاإللزاميالتعلیمالدولواعتبرتتحقیقھ.یضمنومااإللزامي

األفرادلكلاإللزاميللتعلیمالدولةتوفیرأھمّیةتأتيھناومناإللزام.سنفيأبنائھاتعلیم

).2013(عبده،الدولةعلىواجباًباعتبارهللتعلیمأدنىكحد

التعلیم"إلزامّیةعلىالتعلیمّیةسیاستھافيالمتقّدمةالدولمنكثیرتنصولذلك

التعلیم،مّجانّیةبذلكویتعّلقالثانوي.التعلیمنھایةإلىاإللزامفترةیمدوالبعضالمتوّسط،

جمیعمنھیستفیدحتىالعامالتعلیممّجانّیةعلىالتعلیمّیةالسیاساتمنالكثیرتنصحیث

).101ص،2006(حسین،المجتمع"أفراد

حیثالتعلیم.فيبالحقوالوطنّیةواإلقلیمّیةالدولّیةالتشریعاتمنالعدیدوتعترف

أقرالذياإلنسان،لحقوقالعالمياإلعالنخاللمنم)1948(المّتحدةاألمممنّظمةأشارت

للجمیعمتاحاالتعلیمیكونأنضرورةعلىینصوالذيالمّتحدة،األممفيمرةألول

وإلزامیاً، على األقل في المراحل االبتدائّیة واألساسّیة.

Inchon))2015إنشیونإعالنحرصوقد Declaration Education

2030عامبحلولالتعلیمبشأنمایو،22إلى19منالممتدةالفترةفيكوریابجمھوریة

تضّمنھماأبرزومنم.1990عامجومتیینفيللجمیعالتعلیمإعالنعلىالتأكیدعلى

االبتدائيالتعلیممنعاماًعشراثنيتوفیرضمانخاللمنالتعلیمبموجباالنتفاعإمكانّیة

التعلیممناألقلعلىأعوامتسعةمنھاالعاّمةاألموالمنالممّولالمّجانيالجّیدوالثانوي
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والمّجانيالجّیداالبتدائيقبلالتعلیممناألقلعلىواحدعامتوفیرعلىالتشجیعمعاإللزامي

).UNESCO,2015(واإللزامي

دیسمبرفيالقاھرةفيالعربّیةللبالدالمّجانياإللزاميللتعلیممؤتمرعقدكما

األممومنّظمةالعربّیةالدولجامعةمعوبالتعاونالعربّیةالدولبعضفیھشاركتم،1954

وضرورةاالبتدائيالتعلیمقضایامناقشةتموقد(الیونسكو).والثقافةوالعلومللتربیةالمّتحدة

جوانبھامنالتعلیمإلزامّیةمشكلةالمؤتمرفيالمشاركونوتناولبإلزامّیتھ،قوانینسن

المختلفة من حیث: األھداف، المناھج والمواد، واإلدارة والتمویل وإعداد المعّلم.

اإللزامبشأنتوصیة)191(وتسعونوواحدبمائةالمؤتمرھذاخرجوقد

بجھوداالبتدائيالتعلیموإلزامّیةتعمیمربطأبرزھا:منتنفیذه.علىالمساعدةوالمستلزمات

وماالمؤتمرھذاكانوقدالمّجاني.اإللزاميالتعلیملتعمیمشاملةخططووضعاألمّیة،محو

معظمفياإللزاميللتعلیمقوانینسنباتجاهعملّیةبدایةمتخّصصةولجانندواتمنتبعھ

).200(نصار،العربّیةالبالد

Diffeyوستیفسدیفيحّددوكما and Steffes إلزامّیةتطبیقأن)2017)

المتقّدمة.الدولفيالتعلیمّیةالسیاساتمنالكثیرعلیھاتنصالتيالھاّمةالمبادئمنالتعلیم

المّجانيللتعلیمالعمرمتطّلباتدراسةالسیاساتصّناعالبالد،أنحاءجمیعفيویواصل

الفترةتمدیدخاللمنوذلكالمبّكر،التعلیمفوائدعلىالطلبةحصوللضمانواإللزامي

وتطویرالطلبة،دعمفياألسروإشراكالمبّكر،التعّلمبرامجلدعمالمّجانيللتعلیمالعمرّیة

ووضعالتسّرب،لخطرالمعرضینللطلبةالمبّكراإلنذارمؤّشراتإلنشاءالبیاناتأنظمة

التعلیمعلىالحصولحقتضمنأنالسیاساتھذهخاللمنویمكنالتسّرب،لمنعسیاسات

للجمیع.

التشریعبینالتعلیمإلزامّیةحولدراسة)2019(العسافأجرىذاتھالسیاقوفي

التعلیمفيالحقاألردنيالدستورتكّفلالدراسة:نتائجأبرزومنالدولّیة.والمعاییراألردني

منالتعلیمإلزامّیةنطاقاألردنيالدستوروتوسیعالدولة،إمكانیاتحدودفياألردنیینلجمیع
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سماتثالثعلىاإللزاميالتعلیمینطوياألساسي،التعلیممرحلةإلىاالبتدائيالتعلیممرحلة

أساسّیة وھي: توافره وإمكانّیة االلتحاق بھ وإمكانّیة القبول وقابلیتھ للتكّیف.

والیةفياإللزاميالتعلیمقانونعنالكشفإلى)2014(میھاندراسةوأشارت

فيبمااإللزامي،التعلیمقانونمكوناتعنوالكشفاألمریكیة،المّتحدةبالوالیاتبنسلفانیا

طریقةاستخداموتمالقانون.تعدیلومحاوالتاالجتماعّیةوالجوانبالتاریخّیةالعواملذلك

ولماذابنسلفانیاالوالیةفياإللزاميالتعلیمقانونوضعوأسبابآلیةلشرحالقانونيالبحث

اإللزامي،بالتعلیمالمتعّلقةالقانونّیةالقضایاتحلیلخاللمنذلكوتمالوقت.بمروریتغّیر

تشریعّیةإجراءاتوضعالدراسة:نتائجأبرزمنبالموضوع.الصلةذاتالمشاریعوجمیع

سبعةإلىسنواتستعمرمنیصبححیثالتعلیمإللزامّیةالمناسبالعمرلتعدیلمقترحة

عشر عاماً.

مطّبقغیرالسعودّیةالعربّیةالمملكةفيعلیھالمتعارفاإللزاميالتعلیمأنویالحظ

المعّوقاتبعضلوجودوذلك)2015(عوندراسةإلیھأشارتماوھذاومفھومھ.بمدلولھ

والمساحةالسكانيالنشاطحیثمنالسكانّیةالظروفأھّمھاولعلتنفیذه.دونتحولالتي

ضخامةتمّثلالتياإللزاملسنالمقابلةالعمرّیةالفئاتحجمإلىباإلضافةالمملكةتشملھاالتي

توافرعدمإلىباإلضافةالنامي.العالمودولالعربّیةالدولمنكثیرعنبمعّدلھاتزیدقد

تقدیرخاللھامنیمكنبحیثالعمرّیةالفئاتحسبالسّكانتقسیمعنالدقیقةاإلحصاءات

متاحولكنھإجباري،غیرالسعودّیةالعربّیةالمملكةفيفالتعلیمالتعلیم.إلزامّیةخّطةحجم

تعطيأنھاكمامراحلھ،بجمیعالتعلیموزارةخاللمنعلیھالصرفالحكومةوتتوّلىللجمیع.

مكافآت تشجیعّیة في بعض أنواعھ.

المیدانفيھممننظروجھاتعلىبالتركیزالحاليالبحثیھتمالمنطلق،ھذاومن

بالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارنصوصحولوالمتوّسطة،االبتدائّیةالمرحلتینمعّلميمن

وضعفيتسھمقدمقترحةرؤىإلىوالتوّصلالغموض.یكتنفھاالتيالسعودّیةالعربّیة

سیاسات إجرائّیة إلقرار إلزامّیة التعلیم.

مشكلة الدراسة
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تصبالسعودّیةالعربّیةالمملكةأنمنالرغمعلىأنھفيالدراسةمشكلةتتمّثل

سیاسةأنإالالتطویریة،والخططللجھودبذلھاخاللمنالتعلیمّیةالعملّیةفياھتمامھا

عملّیاتمنالكثیرمروربعدحتىالجمیععلىإلزاميالتعلیمأنتظھرالالتعلیموقوانین

التطویر واإلصالح.

القرىفيمدارسإنشاءعلىتنصالتيوعشرونوثالثةمئةالمادةفيوردوما

إلیھاینقلمناسبةوسطیةمناطقفيالمدارستفتحأنفیھویراعيوالمتقاربة،الصغیرة

بحسبالتعلیمتوّفرالدولةأنإلىیشیرضمنيمعنىیشملالمجاورة،القرىمنالطلبة

استطاعتھا.

ویكتنفھاكافیةوغیرواضحةلیستالتعلیمإلزامّیةنصوصأنسبق،مّماویّتضح

المجتمع.أفرادجمیعیلزمواضحبشكللیسولكنآخر،أوبشكلُذكریكونوقدالغموض.

نظروجھةمنذلكعلىیُبنىأنیمكنالذيمااستكشافلمحاولةالدراسةھذهوجاءت

معّلمي المرحلتین االبتدائّیة والمتوّسطة.

التصّورماالتالي:الرئیسالتساؤلعنلإلجابةالدراسةتسعىللمشكلة،وللتصّدي

المرحلتینمعّلمينظروجھةمنالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإلقرارالمقترح

االبتدائّیة والمتوّسطة؟

وتتفّرع منھ األسئلة التالیة:

السعودّیةالعربّیةللمملكةالدولّیةالوثائقفيالتعلیمإلزامّیةنصوصموائمةمدىما-1

من وجھة نظر معّلمي المرحلتین االبتدائّیة والمتوّسطة؟

منالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإلقرارالمناسبةالدراسّیةالمراحلما-2

وجھة نظر معّلمي المرحلتین االبتدائّیة والمتوّسطة؟

الخبراتعلىبناءالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارمتطّلباتما-3

والتجارب الدولّیة من وجھة نظر معّلمي المرحلتین االبتدائّیة والمتوّسطة؟

أھداف الدراسة
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التعلیمإلزامّیةإلقرارمقترحتصّوروضعالرئیس:الھدفلتحقیقالدراسةتسعى

وتتفّرعوالمتوّسطة،االبتدائّیةالمرحلتینمعّلمينظروجھةمنالسعودّیةالعربّیةبالمملكة

منھ األھداف التالیة:

للمملكةموائمتھاومدىالدولّیةالوثائقفيالتعلیمإلزامّیةنصوصعلىالوقوف-

العربّیة السعودّیة من وجھة نظر معّلمي المرحلتین االبتدائّیة والمتوّسطة.

وجھةمنالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإلقرارالمناسبةالمراحلتحدید-

نظر معّلمي المرحلتین االبتدائّیة والمتوّسطة.

منالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإلقراراألساسّیةالمتطّلباتعنالكشف-

وجھة نظر معّلمي المرحلتین االبتدائّیة والمتوّسطة.

أھمّیة الدراسة

أوالً: األھمّیة النظرّیة

تطبیقعندإلیھایستندأساسیاتعلىالوقوففيالدراسةھذهتساعدأنالممكنمن-

إلزامّیة التعلیم.

إثراء للمكتبة التربوّیة بما یخص إلزامّیة التعلیم في المملكة العربّیة السعودّیة.-

منتعتبرالتعلیمإللزامّیةالدولّیةوالوثائقاألساسّیةالمتطّلباتعلىالوقوف-

الموضوعات الجدیدة في المملكة العربّیة السعودّیة كمدخل إلصالح التعلیم وتطویره.

ثانیاً: األھمّیة التطبیقّیة:

إلزامّیةنحوالتعلیمّیةالسیاساتصنععلىالقائمینأنظارالدراسةھذهتوّجھقد-

التعلیم.

بالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارفيمنھاالستفادةیمكنالذيالمقترحالتصّورتقدیم-

العربّیة السعودّیة.

إفادة الجھات المسئولة عن متطّلبات إقرار إلزامّیة التعلیم بالمملكة العربّیة السعودّیة.-

مصطلحات الدراسة:

Educationalالتعلیمّیةالسیاسات Polices
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واألھدافاألسسمن"مجموعةھي:التعلیمّیةالسیاسةأن)2009(األلمعيذكر

ومبادئھ،عقیدتھ،وفقمابلدفيالتعلیملمسیرةالعاماإلطارتحّددالتيوالمعاییروالمبادئ

للمجتمع"التنمّیةوتحقیقصنعفيتساھمالتياألجیاللبناءالمجتمعفيحركتھوتوّجھ

).42(ص

Rayouوزانتینرایوعّرفھا and Zanten تمبرامجعنعبارةأنھا)2015)

فيالفاعلةالجھاتإلىوموّجھةواألفكار،بالقیممستنیرةالعاّمة،السلطاتقبلمنتطویرھا

مجال التعلیم، ویتم تنفیذھا من قبل اإلداریین والمھنیین التربویین.

Compulsoryالتعلیمإلزامّیة Education

بأنھا:التعلیمإلزامّیة)2004(البالوميعرف

معمنسجمأساسيتعلیمعلىالحصولمنالدراسةسنفياألطفالجمیعتمكین

یقیھمالمتوازنوالتكوینالسلیمالنمولھمیحققحیاتھمفيفّعالأثرذواحتیاجاتھم

فيالطفلاستمرارویضمنتسّربھم،منویحدالفشلعواملویجّنبھمالعثراتشر

).23(ص.سلفاًالمحّددةاألساسيالتعلیممرحلةنھایةحتىاألقلعلىالدراسة

بحكمبالتعلیموالتزامھالفردالتحاقھوإجرائیاً:التعلیمإلزامّیةالباحثةوتعّرف

القانون أو السیاسة في الفترة التي حّددتھا الدولة طبقاً إلمكاناتھا.

اإلطار النظري

أوالً: إلزامیة التعلیم

)،1981(وشعالن)،1998(ویوسفوحسین)،2011(إسماعیلمنكلذكر

Harmonوھارمون)،1995(وفضل إكساباإللزامي:التعلیمأھدافمنأن)2017)

واكسابالثقافّیة،بالھوّیةباالعتزازالشعوروتنمّیةاألساسّیة،المعرفةأدواتالمتعّلمین

المھارات،تأصیلواالبتكار،والتعاونّیة،اإلیجابّیة،وتعزیزالبناء،النقدمھاراتالمتعّلمین

واحترام األعمال الیدویة، مع تزویده بالمھارات العلمّیة الوظیفیة.

Harmonھارمونیرى سیاسّیةأداةھياإللزاميالتعلیمقوانینأن)2017)

التعلیممتطّلباترفعإنالمھّمشة.الفئاتمنسیماالالتعلیم،فيأكبرمشاركةلتحقیق
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حیثمنالبعیدالمدىعلىمغزىلھأمروھوالمدرسة،فيالبقاءعلىالطلبةیجبراإللزامي

االنخراط في سوق العمل.

لدىالتعلیممتوّسطمستوىرفعالتعلیم،إلزامّیةسیاساتفيالمستھدفاألثرومن

مستوىمناألدنىالحدرفعخاللمنوذلكواالجتماعي.االقتصاديالعائدینورفعالسكان

األجلطویلةالتعلیمعوائدتعتبرحیثكفاءة.أكثرسیاساًتوّجھایكونأنیمكنحیثالتعلیم

فياالستثمارعنعوضاًالبعضیّتخذھاالتيالمكاسبالفوریةالخیاراتمنقیمةوأكثر

عنبدالًالتعلیمّیةالخیاراتتشجیعإلىالتعلیمّیةالسیاساتصانعویمیللذلكالتعلیم،

Edo(غیرھا et al.,2017.(

عددتوفیرااللزاميالتعلیمسیاسةلتحقیقالھاّمةاألمورمننجدالسیاق،ذاتوفي

الكتظاظتجنباًاإللزاميالسنطلبةعددلتلبیةمتساويبشكلوتوزیعھاالمدارسمنكاف

الفصول بالتالمیذ مّما یعیق عملّیة التعّلم بفاعلیة.

إلىالوصولحقعلىالطلبةجمیعحصولتضمنسیاسّیةاعتباراتھناكأنكما

وإشراكالمبّكر،التعلیمبرامجمنبدءاًالمّجانيالتعلیمعمرتمدیدخاللمنوذلكالعامالتعلیم

مبّكرةإنذارمؤّشراتوإنشاءالبیاناتأنظمةوتطویرالتعّلم،عملّیةدعمفيوالمجتمعاألسر

ومواءمةالتسّرب،منعسیاساتواستخدامالتسّرب،لخطرالمعرضینالطلبةلدعموأنظمة

Diffey(المّجانيللتعلیمالعمرمتطّلباتمعلتتناسباإللزاميالعمرمتطّلبات &Steffes,

2017.(

أولیاءعلىالعقوباتفرضبشأنالمملكةعلىیتوالىبدأالذياالھتمامنالحظكما

حیثبعد.عنالتعلیمفيالحالّیةالفترةفيحتىالتعلیمعنأبنائھمیمنعونالذیناألمور

وینعمالتعلیم،بحقالطفلیتمّتعبأنلألطفالبعدعنالتعلیمضمانعلىالعاّمةالنیابةصرحت

عبرُبعدعنالتعلیمضمانذلكومنالحق،ھذاوحمایةلمّمارسةاإلمكاناتكاّفةبتوفیر

بإلحاقمقامھمایقوممنأوحاضنھأوالطفلوالدویلتزمالشأن.لھذاالمخّصصةالمنصات

الریاض،(جریدةالتعلیمعنانقطاعھفيالتسببمنھمأيعلىویحظربالمدرسةالطفل

2021.(
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ثانیاً: األساس الدولي في إلزامّیة التعلیم

إلىیھدفاإللزامعنصرأنفيالدولّیةللمعاییروفقاالتعلیمبإلزامّیةالمقصودیتمّثل

التعلیمبإتاحةالمتعّلقالقرارإلىالنظرفيوالدولةواألوصیاءاآلباءأحقّیةعدم"إبراز

فيالتمییزحظرعلىالتشدیدأیضاًیتضّمنذلكوأناختیاریاً،قرارأنھعلىللطفلاالبتدائي

حیثمنكافیاًیكونأنیجبالمتاحالتعلیمأنعلىویؤكدالجنس.أساسعلىالتعلیمإتاحة

(لجنةاألخرى"الطفلحقوقتنفیذیعززأنویجبالطفل،باحتیاجاتالصلةووثیقالنوعّیة

).6فقرة،1999والثقافّیة،واالجتماعّیةاالقتصادّیةالحقوق

علىالحصولفإنوبالتاليللبشر.حقھوالتعلیمأنواسعنطاقعلىبھالمسلممن

الدولة.علىالتزاًمااإللزاميالتعلیمضمانویصبحللمواطنینحقأدنىھواإللزاميالتعلیم

فياالختالفبسببالبعضبعضھامعالبلدانمختلففياإللزاميالتعلیمتطّوراتوتختلف

Jinوالثقافّیةاالجتماعّیةالخلفیة & Zhang, 2008.((

ثالثاً: تجارب دولّیة في إلزامّیة التعلیم

أوالً: نظام التعلیم اإللزامي في فنلندا

المدرسةخاللمنعمرهمنالسابعةبلغطفللكلحقفنلندافياإللزاميالتعلیم

المرحلةمنتتكّونفنلندافياإللزاميالتعلیممدةفنلندا.أنحاءكاّفةتغطيوالتيالشاملة،

متاحةبأنھاوتتمّیزالعالم،دولمعظممثلسنواتتسعومدتھاالدنیاوالثانوّیةاالبتدائّیة

).2015(الدخیل،نوعأيمنتمییزدونمّجانيبشكلللجمیع

ثانیاً: نظام التعلیم اإللزامي في سنغافورة

Theاإللزاميالتعلیملجنةإنشاءتم Committee on Compulsory

Education (CCE(وإلزامّیتھ.التعلیمقضایاعنوالبحثلمناقشة

تلیھاثمإلزامّیة،تعدالالتيالتمھیدیةالمرحلةمنسنغافورةفيالتعلیممراحلتبدأ

سنوات،ستفیھاالدراسةومدةسنة،12-6فیھاالتلمیذعمریتراوحالتياالبتدائّیةالمرحلة

الشھادةإتمامامتحانأداءبعدالثانويمرحلةإلىبعدھاینتقلثمومّجانّیة.إلزامّیةوھي

11



Primaryاالبتدائّیة school Leaving Examination (PSLE) (Roungchai,

2010.(

ثالثاً: نظام التعلیم اإللزامي في الیابان

التعلیمإلزامّیةعلىللتعلیم،األساسيالقانونمنالیابان،فيالتعلیمّیةالسیاساتتقر

ضمانأجلومنوالمتوّسطة.االبتدائّیةدراسیتین؛مرحلتینعلىمقّسمةسنواتتسعلمدة

تقاسمخاللمناإللزاميالتعلیمتنفیذعنمسؤولةوالوطنّیةالمحلّیةالحكوماتفإنتوفیره،

Basic(بینھمالمتبادلوالتعاوناألدوار Act on Education,2006.(

رابعاً: نظام التعلیم اإللزامي في اإلمارات العربّیة المّتحدة

كاّفةفيالدولةقبلمنوتكفّلھتوفیرهویتمإماراتي.مواطنلكلحقالتعلیمیعتبر

إلزامّیةقانوناإلماراتیةالحكومةأصدرتوقدالحكومّیة.التعلیمّیةوالمؤسساتالمدارس

فيمجاناًالدولةتوّفرهمواطنلكلحقالتعلیم"أنعلىالقانونوینصم،2012عامالتعلیم

قائماًاإللزامویظلسنوات.ستأكملمنلكلإلزامیاًویكونالحكومّیة،والمعاھدالمدارس

كاّفةالتعلیمإلزامّیةلتشملأسبقأیھما)18(عشرالثامنةسنبلوغأوالتعلیمنھایةحتى

).2021الثانوّیة(األحمدي,المرحلةحتىالمراحل

خامساً: نظام التعلیم اإللزامي في المملكة األردنّیة الھاشمیة

إلزامیاًالتعلیمویكونللجمیع.حقالتعلیماعتبارعلىاألردنفيالتعلیمقانونینص
فقطومّجانيالعاشر)الصفإلىاألولالصف(منواألساسّیةاالبتدائّیةالمرحلةفيومّجانیاً

في الصفوف الثانوّیة (وزارة التربیة والتعلیم، د.ت).

سادساً: نظام التعلیم اإللزامي في جمھوریة لبنان

الطفلاتفاقّیةعلىوقعتالتيالدولأحدكونھاالتعلیمحقلبنانفيالدستوریكفل

(منالتعلیميالنظامفياإللزامّیةالمرحلةاألساسيالتعلیممرحلةوتشّكلم.1991عام

الصفوحتىاألولالصف(مناالبتدائيمستویین؛منوتتكونلبنانفيسنة)6-15

,Mehe(التاسع)الصفوحتىالسابع(منوالمتوّسطالسادس) 2014.(

إجراءات الدراسة
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أوالً: منھج الدراسة

العربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإلقرارمقترحتصّوروضعإلىالحالّیةالدراسةتھدف

الباحثةاستخدمتوقدوالمتوّسطة،االبتدائّیةالمرحلتینمعّلمينظروجھةمنالسعودّیة

المسحخاللمندراستھاالمرادالظاھرةوصفإلىیھدفحیثالمسحي،الوصفيالمنھج

وآخرون،(القحطانيالمستقبلّیةالخططلوضعوذلكتدخلدونھيكمامعینةلفئةالشامل

2013.(

ثانیاً: مجتمع الدراسة وعینتھا

المنورةبالمدینةوالمتوّسطةاالبتدائّیةالمرحلتینمعّلميمنالدراسةمجتمعتكون

)4804و(االبتدائّیةللمرحلةمعّلم)8180(منھمومعّلمةمعّلم)27228(عددھموالبالغ

للمرحلةمعّلمة)4685و(االبتدائّیةللمرحلةمعّلمة)9559و(المتوّسطة،للمرحلةمعّلم

ھـ.1442لعامالمنورةالمدینةبمنطقةللتعلیمالعاّمةاإلدارةإحصاءاتوفقوذلكالمتوّسطة،

العشوائیةالعّینةبطریقةواختیرتومعّلمة،معّلماً)384(منالدراسةعّینةتكونت

المجتمعمن%)1.4(یمّثلونوالمتوّسطةاالبتدائّیةللمرحلةوفقاًالبحث،مجتمعمنالطبقّیة

األصلي للدراسة.

ثالثاً: أداة الدراسة وتقنینھا

المّتبعةالعلمّیةالمنھجّیةوحسبوأھدافھا،الدراسةألسئلةالباحثةمراجعةخاللمن

التعلیمإلزامّیةواقعلدراسةاستبانةبإعدادالباحثةقامتالمسحي،الوصفيالمنھجفي

بالمملكةالتعلیمإلزامّیةإلقرارالمناسبةالدراسّیةوالمراحلالسعودّیة،العربّیةبالمملكة

منالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإلقراراألساسّیةوالمتطّلباتالسعودّیة،العربّیة

المتعّلقالنظريلألدببالرجوعوذلكوالمتوّسطة،االبتدائّیةالمرحلتینمعّلمينظروجھة

بموضوع الدراسة الحالّیة.

عّینةبأفرادالخاصة(الدیمغرافیة)األولیةالبیاناتمتغّیراتاالستبانةتضمّنتوقد

وُصممتالخبرة.سنواتوعددوالمرحلة،والجنسّیة،الجنس،على:وتشملالدراسة

االستبانة وفقاً للخطوات التالیة:
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أداة الدراسة-1

كماعبارة،)25(إلیھاینتميمحاورثالثةمناألولیةصورتھافياالستبانةتكّونت

یوضح الجدول التالي.

األولیة.صورتھافياالستبانةتوصیف):1(جدول
عددالمحورم

النسبة المئویةالعبارات

%1040واقع إلزامّیة التعلیم بالمملكة العربّیة السعودّیة.1

%14المراحل الدراسّیة المناسبة إلقرار إلزامّیة التعلیم بالمملكة العربّیة السعودّیة.2
%1456توّفر متطّلبات إقرار إلزامّیة التعلیم بالمملكة العربّیة السعودّیة.3

%25100.0العدد الكّلي للعبارات

خیارالمستجیبمنھایختاربدائلخمسةیتضّمنسؤالعلىالثانيالمحوروتناول

الدراسّیةالمراحلما"على:ینصوالذيالدراسةأسئلةمنالثانيالسؤالعنلإلجابةواحد

المرحلتینمعّلمينظروجھةمنالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإلقرارالمناسبة

التكراراتبأسلوبالسؤالعلىاالستجابةقیاسیتمسوفحیثوالمتوّسطة"،االبتدائّیة

والنسب المئویة، وقد كانت صیاغة العبارة التي تجیب عن السؤال وبدائلھا كما یلي:

أرى أن المراحل الدراسّیة المناسبة إلقرار إلزامّیة التعلیم بالمملكة العربّیة السعودّیة.

سنوات).6من(أقلالمبّكرةالطفولةمرحلةبدایةمنذ□

األخیرة(السنةالمبّكرةالطفولةمناإللزاميالتعلیممناألقلعلىواحدةسنةتوفیر□

)KG3.

فوق).وماسنوات6(االبتدائّیةالمرحلةنھایةحتىالتعلیمإلزامّیة□

فوق).وماسنة12(المتوّسطةالمرحلةنھایةحتىالتعلیمإلزامّیة□

فوق).وما15(الثانوّیةالمرحلةنھایةحتىالتعلیمإلزامّیة□

وقامت الباحثة بالخطوات التالیة للتأّكد من صالحیة األداة للتطبیق المیداني:

صدق األداة-2

تماتقیسسوفأنھامنالتأّكدویعنياالستبانةصدقمنبالتحققالباحثةقامت أُعدَّ

اآلتیتین:الطریقتینخاللمناالستبانةصدقمنالتأّكدوتم)،2004،91(العساف،لقیاسھ
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المحّكمینمن)8(عددعلىاألولیةصورتھافيُعرضتحیثالمحكمین:صدق-1

حیثمنالتربویة،والسیاساتالتربیةوأصولالتربیةمجالفيالمتخّصصین

تموقدللمجال.وانتمائھااللغویةالصیاغةوسالمةووضوحھاالفقراتمناسبة

االستبانة.علىأجریتالتيوالمالحظاتالتعدیالتحولنظرھمبوجھاتاألخذ

االستبانةواحتفظتالمحّكمون،بھاأشارالتيالتعدیالتبإجراءالباحثةقامتوقد

عددھاویبلغاألولیةصورتھافيمنھاتكونتالتيوالعباراتالمحاورعددبنفس

عبارة.)25(

لنتائجوفقاَلالستبانةالظاھريالصدقمنالتأّكدبعدالداخلي:االتساقصدق-2

)30(قوامھاعشوائیةاستطالعّیةعّینةعلىبتطبیقھاالباحثةقامتالتحكیم،

صدقمدىعلىالتعّرفأجلمنوذلكالبحث،عّینةخارجمنومعّلمةمعّلمة

االتساق الداخلي لالستبانة ومدى ثباتھا.

إلىاالستطالعّیةالعّینةدرجاتإدخالتملالستبانةالداخلياالتساقصدقمنللتحقق

Pearson(بیرسوناالرتباطمعاملحسابثم)SPSS(اإلحصائيالتحلیلبرنامج

Correlation(تنتميالذيللمحورالكّلیةوالدرجةاالستبانةعباراتمنعبارةكلدرجةبین

).3()،2(المرقمةالجداولذلكیوضحكمالألداة،الكّلیةوالدرجةمحوركلودرجةإلیھ،

الكلّیةوالدرجةعبارةكلدرجةبین)Pearson(بیرسوناالرتباطمعامالت):2جدول(

).30(=نإلیھ.تنتميالذيللمحور 1

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةالمحور

واقع إلزامّیة التعلیم بالمملكة العربّیة السعودّیة.

10.748** 260.795**
20.850**70.637**
30.873**80.752**
40.839**90.721**
50.826**100.689**

توّفر متطّلبات إقرار إلزامّیة التعلیم بالمملكة
العربّیة السعودّیة.

10.821**80.742**
20.683**90.839**
30.682**100.784**
40.796**110.912**
50.829**120.676**

الالحقة.الجداولَعَلىذلكوینطبق،0.01مستوىعنددالةتعني**2
ن : تعني عدد أفراد العینة، وینطبق ذلك على الجداول الالحقة.1

15



60.663**130.665**
70.660**140.689**

منعبارةكلدرجةبیناالرتباطمعامالتقیمجمیعأن)2(الجدولمنیّتضح

داللةمستوىعندإحصائیاًدالةإلیھتنتميالذيللمحورالكّلیةوالدرجةاالستبانةعبارات

االتساقعلىیدلمّماواحد؛مفھومقیاسفيتشتركجمیعھاأنإلىیشیروھذا)،0.01(

ألغراضصالحةوھيالبنائيبالصدقتتمّتعاالستبانةوأناالستبانة،لعباراتالداخلي

البحث.

لالستبانة،الكّلیةوالدرجةمحوركلدرجةبیناالرتباطمعامالتحسابتمكما

وجاءت النتائج كما یوضح الجدول التالي:

الكلّیةوالدرجةمحوركلدرجةبین)Pearson(بیرسوناالرتباطمعامالت):3جدول(

لالستبانة.
معامل االرتباطعدد العباراتالمحورم
**100.741واقع إلزامّیة التعلیم بالمملكة العربّیة السعودّیة.1
**140.707توّفر متطّلبات إقرار إلزامّیة التعلیم بالمملكة العربّیة السعودّیة.2

الكّلیةوالدرجةمحوركلدرجةبیناالرتباطمعامالتقیمأن)3(الجدولمنیّتضح

لمحاورالداخلياالتساقعلىیدلمّما).0.01(داللةمستوىعندإحصائیاًدالةلالستبانة

االستبانة وعباراتھا، وصالحیتھا للتطبیق.

ثبات االستبانة:-3

Cronbbach's(كرونباخألفامعادلةالباحثةاستخدمتاالستبانةثباتلقیاس

Alpha(الجدولیوضحكماالنتائججاءتوقداالستطالعّیة،العّینةدرجاتعلىبالتطبیق

التالي:

Cronbach’s(كرونباخألفامعاملباستخداماالستبانةثبات):4(جدول Alpha(

عدداألبعادم
العبارات

المتوّسط
الحسابي

االنحراف
معامل الثباتالتباینالمعیاري

واقع إلزامّیة التعلیم1
1038.808.21067.4070.923بالمملكة العربّیة السعودّیة.

2
توّفر متطّلبات إقرار إلزامّیة

التعلیم بالمملكة العربّیة
السعودّیة.

1450.8710.919119.2230.937

2489.6713.984195.5400.900الدرجة الكّلیة
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قیمخاللمنوذلكمرتفعة،ثباتبدرجةیتمّتعاالستبانةأن)4(الجدولمنیّتضح

بلغحینفي)،0.90(لالستبانةالكّلیةللدرجةالثباتمعاملبلغفقد(ألفا)،الثباتمعامل

ثباتمعاملوبلغ)،0.92(السعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةواقعمحورثباتمعامل

قیموھي)،0,93(السعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارمتطّلباتتوّفرمحور

مّماأسئلتھا،عناإلجابةخاللمنالبحثأھدافلتحقیقاالستبانةصالحیةإلىتشیرمناسبة

یؤدي إلى إمكانّیة الوثوق في النتائج التي یمكن أن ُتسفر عنھا عند تطبیقھا.

رابعاً: إجراءات تطبیق الدراسة

تنتميالتيالعباراتبجمیعاحتفظتثباتھا،وحساباالستبانة،صدقمنالتأّكدبعد

للتطبیق،وصالحةعبارة،)25(منالنھائّیةصورتھافيمكونًةاالستبانةأصبحتوبذلكإلیھا،

ثم اتباع اآلتي:

Google(تطبیقباستخداماإللكترونّیةاالستبانةتصمیم- Forms.(

بجامعةالعلميوالبحثالعلیاالدراساتعمادةمنالمھّمةتسھیلخطابعلىالحصول-

طیبة.

مجموعاتفياالستبانةرابطنشرخاللمنالدراسةعّینةعلىاالستبانةتطبیق-

التواصل االجتماعّیة.

أفرادجمیعاستجابوقد)،XLS(اكسلبتنسیقلالستبانةاإللكترونيالملفتحمیل-

للتحلیل.صالحةاالستجاباتجمیعكانتوقد)،384(عددھمالبالغالدراسةعّینة

اإلحصائّیةالحزمبرنامجباستخدامالبیاناتتحلیلتماإللكترونّیةاالستباناتاكتمالبعد-

النتائج.واستخراج)،SPSS(االجتماعّیةللعلوم

خامساً: األسالیب اإلحصائّیة:

طریقعنالبحثأسئلةعنواإلجابةالبیانات،لتحلیلاإلحصائياألسلوبالباحثةاستخدمت

التالیة:اإلحصائّیةاألسالیبباستخداموذلك،)SPSS(اإلحصائيالتحلیلبرنامج
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Pearson("ر"بیرسونارتباطمعاملالمئویة،والنسبالتكرارات Correlation

Coefficient(،كرونباخألفامعاملAlpha Cronbach""،الموزونالحسابيالمتوسط

"Weighted Mean"،المعیاريواالنحراف"Standard Deviation".

عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا

إجابة السؤال األول:

الوثائقفيالتعلیمإلزامّیةنصوصموائمةمدى"ماعلى:األولالسؤالینص

والمتوّسطة؟".االبتدائّیةالمرحلتینمعّلمينظروجھةمنالسعودّیةالعربّیةللمملكةالدولّیة

المعیاریةواالنحرافاتالموزونة،الحسابّیةالمتوّسطاتحسابتماألولالسؤالعنولإلجابة

العباراتترتیبثماالستبانة،فياألولالمحورعباراتحولالدراسةعّینةأفرادالستجابات
والذيللتشّتتقیمأقلوحسبالموزون،الحسابيللمتوّسطقیمأعلىحسبتنازلیاًترتیباً

یمّثلھ االنحراف المعیاري، وقد جاءت النتائج كما یلي:

الوثائقفيالتعلیمإلزامّیةنصوصموائمةحولالدراسةلعّینةالحسابّیةالمتوّسطات):5(جدول

).384=(نالسعودّیةالعربّیةللمملكةالدولّیة

العبارةم

درجة الموافقالتكرار
المتوّسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجة
الرتبةالموافقة %

ال
أوافق
بشّدة

ال
أوافقأوافقمحایدأوافق

بشّدة

األساسّیةمراحلھفيالتعلیمیقدم1
بشكل مّجاني.

1كبیرة جدا125433334.840.48ًت %0.30.51.311.286.7

2
التعلیمإلزامّیةنصوصتحرص

الوصولفيالمساواةمبدأعلى
للتعلیم األساسي.

270-51198ت
2كبیرة جدا4.650.60ً %1.32.925.5-70.3

التعلیمإلزامّیةنصوصتتسم3
بالوضوح لجمیع أفراد المجتمع.

8كبیرة323440891893.961.31ت %8.38.910.423.249.2

الطلبةتسّربمنتحدأنظمةتوجد4
في المرحلة األساسّیة.

10كبیرة277533921573.721.35ت %7.019.58.624.040.9

5
الطلبةلكاّفةاألساسيالتعلیمیتاح

الوضععنالنظربغض
االقتصادي لألسرة.

1142682261ت
4كبیرة جدا4.530.80ً %0.33.66.821.468.0

6
الطلبةلكاّفةاألساسيالتعلیمیتاح

الثقافيالمستوىعنالنظربغض
لألسرة.

1132676268ت
3كبیرة جدا4.550.79ً %0.33.46.819.869.8

7
االحتیاجاتاألساسيالتعلیمیلبي

الفئةحسبللطالبالمختلفة
العمرّیة.

43946117178ت
6كبیرة4.111.04

%1.010.212.030.546.4
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العبارةم

درجة الموافقالتكرار
المتوّسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجة
الرتبةالموافقة %

ال
أوافق
بشّدة

ال
أوافقأوافقمحایدأوافق

بشّدة

الفروقاألساسيالتعلیمیراعي8
الفردّیة للطلبة.

9كبیرة754621081533.901.13ت %1.814.116.128.139.8

مختلفةأنواعالتعلیميالنظامیقدم9
من المساعدات المادّیة للطلبة.

7كبیرة431561291644,090,99ت %1.08.014,633,642,7

مختلفةأنواعالتعلیميالنظامیقدم10
من المساعدات المعنویة للطلبة.

5كبیرة527541241744.130.99ت %1.37.014.132.345.3
كبیرة جدا4.250.66ًالمتوّسط الحسابي العام

عّینةأفرادنظرلوجھاتالموزونةالحسابّیةالمتوّسطاتأن)5(الجدولمنیّتضح

العربّیةبالمملكةالدولّیةالوثائقفيالتعلیمإلزامّیةنصوصموائمةمدىحولالدراسة

خمسمن)4.25(العامالحسابيالمتوّسطبلغوقد)،4.84-3.72(بینتراوحتالسعودّیة

أنعلىیدلوھذاالدراسة،أداةفيالمستخدمالتدّرجوفقالفئاتأطوالتوزیعضوءفينقاط

للمعاییرالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةنصوصأنیرونالدراسةعّینةأفراد

الدولّیة موائمة (بدرجة كبیرة جداً).

الدولّیةالوثائقفيالتعلیمإلزامّیةلنصوصموائمةأكثرأنیّتضحسبقومّما

وأنمّجاني"،بشكلاألساسّیةمراحلھفيالتعلیم"تقدیمفيتتمّثلالسعودّیةالعربّیةبالمملكة

"فيتتمّثلالدولّیةللمعاییرالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةلنصوصموائمةأقل

وجود أنظمة تحد من تسّرب الطلبة في المرحلة األساسّیة ".

فيالتعلیمتقدیموھيأالالدراسةإلیھاتوّصلتالتيالنتیجةمعالباحثةوتّتفق

إلزامّیةنصوصأنإلىالدراسةعّینةأفرادتوصلأنكمامّجاني،بشكلاألساسّیةمراحلھ

إلىیعودربماالدولّیة؛للوثائقكبیرةبدرجةموائمةالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیم

فيالتعلیمّیةالسیاسةعلىاالطالعفرصةلھمأتاحمّماالتعلیم؛مجالفيالطویلةخبرتھم

ھذهوأنخاصةالتعلیمّیة،للعملّیةالمنّظمةوالقوانینواللوائحالسعودّیة،العربّیةالمملكة

النصوص مطّبقة فعلیاً وتعد جزء من سیاسة التعلیم وتوّجھات الدول نحو التعلیم وإلزامّیتھ.

توصلتالتي)2019(العسافدراسـةفينتائجمنجاءمامعالسابقةالنتائجتّتفق

إلى أن الدستور األردني كفل الحق في التعلیم لجمیع األردنیین في حدود إمكانیات الدولة.
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Etukدراسـةفينتائجمنجاءمامعالسابقةالنتائجوتختلف et al,

قابلةواإللزاميالمّجانيالتعلیمسیاسةجعلیمكنالأنھنتائجھاأبرزمنالتي)،2018)

الدولّیةالوثائقفيالتعلیمإلزامّیةنصوصأنإلىالحالیةالدراسةتوصلتحیثللتحقیق.

بالمملكة العربّیة السعودّیة موائمة (بدرجة كبیرة جداً).

إجابة السؤال الثاني:

التعلیمإلزامّیةإلقرارالمناسبةالدراسّیةالمراحل"ماعلى:الثانيالسؤالینص

".والمتوّسطةاالبتدائّیةالمرحلتینمعّلمينظروجھةمنالسعودّیةالعربّیةبالمملكة

عّینةأفرادالستجاباتالمئویةوالنسبالتكراراتحسابتماألولالسؤالعنولإلجابة

تنازلیاًترتیباًالعباراتترتیبثماالستبانة،فيالسؤالعنتجیبالتيالعبارةحولالدراسة

حسب أعلى نسبة مئویة، وقد جاءت النتائج كما یلي:

التعلیمإلزامّیةإلقرارالمناسبةالدراسّیةالمراحلحولالدراسةعّینةأفرادإجابة):6(جدول

بالمملكة العربّیة السعودّیة.

النسبةالتكرارالمرحلة المناسبة إلقرار إلزامّیة التعلیمم
المئویة

الترتي
ب

2%11529.9سنوات).6من(أقلالمبّكرةالطفولةمرحلةبدایةمنذ1

(السنةالمبّكرةالطفولةمناإللزاميالتعلیممناألقلعلىواحدةسنةتوفیر2
KG3.4812.5%4(األخیرة

3%5714.8فوق).وماسنوات6(االبتدائّیةالمرحلةنھایةحتىالتعلیمإلزامّیة3
5%236.1فوق).وماسنة12(المتوّسطةالمرحلةنھایةحتىالتعلیمإلزامّیة4
1%14136.7فوق).وما15(الثانوّیةالمرحلةنھایةحتىالتعلیمإلزامّیة5

%100.0المجموع
حتىالتعلیمإلزامّیةیرونالبحثعّینةأفرادمننسبةأكبرأن)6(الجدولمنیّتضح

ثلثمنأكثرویشكلون%)36.7(نسبتھمبلغتإذفوق)،وما15(الثانوّیةالمرحلةنھایة

المتوّسطةالمرحلةنھایةحتىالتعلیمإلزامّیةیرونالذیننسبةوأقلالدراسة،عّینةأفراد

%).6.1(نسبتھمبلغتإذفوق)،وماسنة12(

حتىالتعلیمإلزامّیةالدراسةعّینةأفرادباختیارالمتعّلقةالسابقةالنتائجتفسیرویمكن

الكبیرةالخبرةذويمنمنھمكبیرعددبأنفوق)وما15(الثانوّیةالمرحلةنھایة

والمھاريالمعرفيالمستوىعلىالتعّرفمنیمكنھممّماالتعلیم؛مجالفيوالمتوّسطة
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اختیارھمإلىأدىبدورهوھذاوالمتوّسطة.االبتدائّیةالمرحلتینفيالتعلیملمخرجاتالحقیقي

األدنىالحدیتقنأنللطالبیمكنبنھایتھاوالتيالثانوّیةالمرحلةنھائّیةحتىالتعلیمإلزامّیة

المرحلةكونوالحیاة.العیشمتطّلباتمقابلةمنتمّكنھالتيوالمعارفالحیاتیةالمھاراتمن

والعمليالتعلیميلمستقبلھمالطلبةُتھیئأنیمكنالتياألساسيالتعلیممراحلآخرالثانوّیة

مثل التعلیم المھني أو التقني/التطبیقي أو الجامعي أو الوظیفة.

منوالتـيم)،2015(عوندراسـةفينتائجمنجاءمامعالسابقةالنتائجوتّتفق

)18(ھيمدةواعلىسنوات)6(ھي:العربّیةالدولفيلإللزاممدةأقلأننتائجھا:أبرز

سنة.)12(ھي:مدةوأعلىسنوات)8(ھي:العالمدولفيلإللزاممدةأقلوأنسنة،

Akbasliوآخرونأكباسليدراسـةفينتائجمنجاءمامعالسابقةالنتائجتّتفقكما

et al. قبلمامرحلةتليالتيالفترةالغالبفيیغطيالبلدانفياإللزاميالتعلیم)2017)

المدرسة وقبل مستوى التعلیم العالي.

إجابة السؤال الثالث:

العربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارمتطّلبات"ماعلى:األولالسؤالینص

االبتدائّیةالمرحلتینمعّلمينظروجھةمنالدولّیةوالتجاربالخبراتعلىبناءالسعودّیة

الموزونة،الحسابّیةالمتوّسطاتحسابتمالثالثالسؤالعنولإلجابةوالمتوّسطة؟".

فيالثالثالمحورعباراتحولالدراسةعّینةأفرادالستجاباتالمعیاریةواالنحرافات

الموزون،الحسابيللمتوّسطقیمأعلىحسبتنازلیاًترتیباًالعباراتترتیبثماالستبانة،

وحسب أقل قیم للتشّتت والذي یمّثلھ االنحراف المعیاري، وقد جاءت النتائج كما یلي:

بالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارمتطلّباتحولالدراسةلعّینةالحسابّیةالمتوّسطات):7(جدول

).384=(نالدولّیةوالتجاربالخبراتعلىبناءالسعودّیةالعربّیة

العبارةم

درجة الموافقالتكرار
المتوّسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجة
الرتبةالموافقة %

ال
أوافق
بشدة

ال
أوافقأوافقمحایدأوافق

بشدة

1

عندقیقةبیاناتقاعدةتوّفر
وغیرالملتحقینالطلبةأعداد

الفئةحسببالمدارسالملتحقین
العمرّیة.

78222773184ت

8كبیرة3.681.59 %20.35.77.019.047.9
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العبارةم

درجة الموافقالتكرار
المتوّسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجة
الرتبةالموافقة %

ال
أوافق
بشدة

ال
أوافقأوافقمحایدأوافق

بشدة

المناسبةالتعلیمّیةالبیئةتوّفر2
لكاّفة المراحل اإللزامّیة.

5كبیرة435037781763.771.43ت %11.213.09.620.345.8

3
بشكلالمدرسيالنقلوسائلتوّفر

المراحلفيالطلبةلكاّفةمّجاني
اإللزامّیة.

30564382173ت
4كبیرة3.811.35 %7.814.611.221.445.1

معالتعلیميالمحتوىتوافق4
المعاییر الدولّیة.

163361127147ت
كبیرة3.931.12

2

%4.28.615.933.138.3

5
معمتوافقةتدریبیةدوراتعقد

المعاییرحسبالمعّلماحتیاجات
الدولّیة لتغطیة ّكاّفة الجوانب.

152526125193ت
1كبیرة4.191.07 %3.96.56.832.650.3

6
مساءلةنظمالتعلیميالنظامیوفر
تسّربحالفيللمدرسةفاعلة

الطلبة.

27864199131ت
12كبیرة3.581.34 %7.022.410.725.834.1

متابعةآلیاتالتعلیميالنظامیوفر7
للطلبة في حالة التسّرب.

9كبیرة277548921423.641.34ت %7.019.512.524.037.0

8

إجراءاتالتعلیميالنظامیفرض
حرصعدمحالفيصارمة
أبنائھمالتحاقعلىاألمورأولیاء

للمدارس.

65704562142ت

14متوّسطة3.381.54 %16.918.211.716.137.0

9
فيبالمرونةالتعلیميالنظامیتسم
لتحقیقالمختلفةالمواردتوفیر

اإللزامّیة.

356550103131ت
10كبیرة3.601.35 %9.116.913.026.834.1

الطلبةعددبینوالتناسبالنسبة10
والمعّلمین مالئم.

13كبیرة467058921183.431.40ت %12.018.215.124.030.7

لضبطمؤّھلإدارينظامتوّفر11
احتیاجات المدرسة اإللزامّیة.

7كبیرة3366371011473.681.36ت %8.617.29.626.338.3

المدارسمنكافيعددتوّفر12
اللتحاق الطلبة بالمراحل اإللزامّیة.

3كبیرة325039971663.821.33ت %8.313.010.225.343.2

13

علىجغرافیاًالمدارستوزیع
اللتحاقمالئمالسكنّیةاألحیاء
الطلبة.

336041103147ت

6كبیرة3.711.34
%8.615.610.726.838.3

14
المختلفةالمجتمعمؤسساتتكامل

أفرادتوعّیةعلىالحرصفي
المجتمع بأھمّیة إلزامّیة التعلیم.

70372399155ت
11كبیرة3.601.53 %18.29.66.025.840.4

كبیرة3.701.13المتوّسط الحسابي العام

عّینةأفرادنظرلوجھاتالموزونةالحسابّیةالمتوّسطاتأن)7(الجدولمنیّتضح

الخبراتعلىبناءالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارمتطّلباتحولالدراسة

)3.70(العامالحسابيالمتوّسطبلغوقد)،4.19-3.38(بینتراوحتالدولّیةوالتجارب
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وھذاالدراسة،أداةفيالمستخدمالتدّرجوفقالفئاتأطوالتوزیعضوءفينقاطخمسمن

العربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارمتطّلباتعلىیوافقونالدراسةعّینةأفرادأنعلىیدل

السعودّیة بناء على الخبرات والتجارب الدولّیة (بدرجة كبیرة).

بناءالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارمتطّلباتأكثرأنیّتضحسبقومّما

حسبالمعّلماحتیاجاتمعمتوافقةتدریبیةدورات"عقدفيتتمّثلوالتجاربالخبراتعلى

بالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارمتطّلباتأقلوأنالجوانب"،كاّفةلتغطیةالدولّیةالمعاییر

إجراءاتالتعلیميالنظام"فرضفيتتمّثلوالتجاربالخبراتعلىبناءالسعودّیةالعربّیة

صارمة في حال عدم حرص أولیاء األمور على التحاق أبنائھم للمدارس".

بناءالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارمتطّلباتجمیعأنبالباحثةوترى

إلقرارقصوىأھمّیةتمّثلالسابقةالنتائجفيوردتالتيالدولّیةوالتجاربالخبراتعلى

وترىالسعودي،التعلیمفيتحقیقھاویمكنللقیاسقابلةمعاییرتمّثلكونھاالتعلیمإلزامّیة

بأھمّیةالمجتمعأفرادتوعّیةعلىالحرصفيالمختلفةالمجتمعمؤسساتتكاملضرورة

إلزامّیة التعلیم؛ مّما سوف یسھل إلزامّیة التعلیم بعد أن یصبح ثقافة مجتمعّیة سائدة.

Roungchaiرونجتشيدراسـةفينتائجمنجاءمامعالسابقةالنتائجوتّتفق

معاقبةاإللزاميالتعلیمتشریعاتتنفیذأسبابمنأنإلىنتائجھاأبرزمنوالتـي)،2010)

حیثالمدرسة،إلىالذھابمنأطفالھممنعواإذاكّلیھاأوبالسجنأوبغرامةاألمورأولیاء

إلزامّیةمتطّلباتمنأن(متوسطة)علىبدرجةالموافقةعلىالحالیةالدراسةنتائجتوصلت

حرصعدمحالفيصارمةإجراءاتالتعلیميالنظامفرضالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیم

أولیاء األمور على التحاق أبنائھم للمدارس.
منالسعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإلقرارالمقترحالتصّورلبناءوتمھیداً

العاّمة،الحسابّیةالمتوّسطاتحسابتموالمتوّسطةاالبتدائّیةالمرحلتینمعّلمينظروجھة

التعلیمإلزامّیةواقعمحوري:حولالبحثعّینةأفرادالستجاباتالمعیاریةواالنحرافات

السعودّیة،العربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارمتطّلباتوتوّفرالسعودّیة،العربّیةبالمملكة

23



أقلوحسبالموزون،الحسابيللمتوّسطقیمأعلىحسبتنازلیاًترتیباًالمحورینترتیبثم

قیم للتشّتت والذي یمّثلھ االنحراف المعیاري، وقد جاءت النتائج كما یلي:

).384(ن=االستبانةلمحاورالعاّمةالحسابّیةالمتوّسطات):8جدول(

المتوّسطالمحاور
الموزون

االنحراف
المعیاري

األھمّیة
النسبّیة

درجة
الترتیباألھمّیة

1كبیرة جداً%4.250.6685واقع إلزامّیة التعلیم بالمملكة العربّیة السعودّیة
العربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارمتطّلباتتوّفر

2كبیرة%3.701.1374السعودّیة

كبیرة جداً%3.980.8479.6المتوّسط الحسابي العام
العربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةلواقعالحسابيالمتوّسطأن)8(الجدولمنیّتضح

بلغحینفياألولى،المرتبةفيجاءوقد%)85(نسبیةبأھمّیة)4.25(بلغالسعودّیة

)3.70(السعودّیةالعربّیةبالمملكةالتعلیمإلزامّیةإقرارمتطّلباتلتوّفرالحسابيالمتوّسط

العامالحسابيالمتوّسطبلغوقدالثانیة،المرتبةفيجاءوقد%)74(نسبیةبأھمّیة

فيالمستخدمالتدّرجوفقالفئاتأطوالتوزیعضوءفينقاطخمسمن)3.98(للمحورین

التعلیمإلزامّیةإقرارعلىیوافقونالدراسةعّینةأفرادأنعلىیدلوھذاالدراسة،أداة

إلىمجملھافيتصلنسبیةوبأھمّیةجداً)كبیرة(بدرجةالسعودّیةالعربّیةبالمملكة

)79.6.(%

التصّور المقترح إلقرار إلزامّیة التعلیم بالمملكة العربّیة السعودّیة من وجھة نظر معلّمي

المرحلتین االبتدائّیة والمتوّسطة

مرتكزات التصّور المقترح:-1

اعتمدت الباحثة على مجموعة من المرتكزات األساسّیة في وضع التصّور المقترح أھّمھا:

الدراسات النظرّیة حیث أشارت الدراسات السابقة إلى أھمّیة وضرورة إلزامّیة التعلیم.-1

معّلميمنالمیدانفيھممناستجاباتخاللمنالحاليالبحثنتائجعلىبناء-2

المرحلتین االبتدائّیة والمتوّسطة على االستبانة المقّدمة لھم.

أھداف التصّور المقترح:-2
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ضمان التحاق من ھم في السن المطلوب بالمدرسة.-1

فيحّقھمعلىالحصولمنالطلبةلتمّكنمكوناتھا،بكلمحفزةتعلیمّیةبیئةتوفیر-2

التعلیم.

االھتمام بفئات المجتمع المختلفة والمحرومة من التعلیم.-3

توجیھ التعلیم لخدمة األفراد والمجتمع بناء على االحتیاجات.-4

لتحقیقالمجتمعفيالمختلفةوالمجاالتالتعلیميالمجالبینالتكاملتحقیق-5

اإللزامّیة.

التصّور المقترح:-3

یتم تحقیق التصّور المقترح من خالل اتباع اآللیات التالیة:

التشریعات التنظیمیة:●

إنشاء ھیئة أو وحدة مرّكزیة في وزارة التعلیم للعنایة بشؤون إلزامّیة التعلیم.-

المطلوببالسنالمعنییناألطفالرصدبمھّمةللقیاممختّصةلجنةتشكیل-

معوالتواصلخاصة،بیاناتقواعدفيلتسجیلھمآلیةووضعبالمدرسةلاللتحاق

األھالي ألقناعھم بإرسال أبنائھم للمدارس وفي حال الرفض إحالتھم للقانون.

بشؤونالخاصةالمرّكزیةالوحدةأوالھیئةمعالمدنّیةاألحوالبیاناتربط-

المطلوبسنفيھملمنالكافیةالمعلوماتعلىالحصوللسھولةالتعلیمإلزامّیة

لاللتحاق بالمدرسة.

الملتحقینغیربالطلبةبرامجتنفیذفيللبحوثالتربوّیةالمراكزمعالتعاقد-

بالمدارس إلعادة توجیھھم.

لتحسینالمبتكرةالتمویلیةبالبدائلالمتعّلقةالتربوّیةاألبحاثبنتائجاألخذ-

الخدمات المقّدمة في المدارس.

15(الثانوّیةالمرحلةنھایةحتىالمبّكرةالطفولةمرحلةبدایةمنذالتعلیمإلزامّیة-

وما فوق).

25



اللجنةقبلمنمنھمالملتحقینوعددالسكانإلحصاءاتالمستمّرةالمتابعة-

المختصة برصد األطفال المعنیین بالسن المطلوب لاللتحاق بالمدرسة.

التحاقھمنطفلھویمنعالحقبھذایخلمنعلىمالیةكغرامةضوابط،وضع-

بالتعلیم أو عدم استمراریتھ.

توفیر الموارد المختلفة:●

باألخصاإلدارّیةالشؤونوفيالتعّلم،عملّیةفيوتطبیقاتھاالحدیثةالتقنّیةدمج-

من خالل مواكبة التطبیقات والبرامج الجدیدة لتسھیل األعمال اإلدارّیة.

وعملالحدیثة،التقنیاتفيالنائیةالمناطقمعّلميبتدریبخاصةخططوضع-

زیارات میدانّیة لھم للمدن.

یحتاجھ،لمنالنفسياإلرشادثقافةبنشرللطلبة،النفسيالجانبعلىالتركیز-

وتوفیر أخّصائي نفسي في كل مدرسة.

التدریباتإجراءمنیمكنبمابالمدارسملحقةنموذجّیةحداتأوحقولتوفیر-

العملّیة فیھا كما ھي موجودة في أرض الواقع.

التكامل بین المجال التعلیمي والمجاالت األخرى:●

معشراكاتعملخاللمنواالقتصادّیة،االجتماعّیةاألنشطةفيالتعلیمتوظیف-

أواإلجازاتفيالعملسوقفيالطلبةبتوظیفوالخدمیةاإلنتاجّیةالمؤسسات

من خالل العمل التطوعي.

لتحقیقالتعلیم،وزارةمعالمحليالمجتمعمؤسساتإلشراكإجرائّیةخططوضع-

إلزامّیة التعلیم.

وماالمدارسأبنیةفيللنظروالقرویةالبلدیةالشئونوزارةإشراكعلىالتأكید-

الشؤونفيمساھمتھامستوىزیادةخاللمنأساسیةتجھیزاتمنتمتلكھ

المختصةللجھاتتقاریروإعدادالمدارسفيالعملسیربمراقبةالمدرسّیة

والبناءالتصمیمحیثمنالبلدیةوضعتھاالتيباالشتراطاتالوفاءلضمان

ومتّطلبات السالمة.
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محاضراتوإجراءإعالمیةتوعوّیةبرامجلتنفیذتربوّیةإعالمیةوحدةإنشاء-

صّناعمنلكالًالمعنّیةالجھاتعنممثلونفیھایشاركأنعلىولقاءات

السیاسات، ومنسوبي المدارس، وأولیاء األمور، والطلبة.

المراجع:
أوالً: المراجع العربّیة

تحلیلیةدراسةالمّتحدة:العربّیةواإلماراتفنلندافيالتعلیمنظام).2021(فؤاد.األحمدي،
.463-437)،8(34،التربیةكلّیةمجلة.مقارنة

العربي.العربيالتعلیمإلصالحكمدخلاألساسيالتعلیمتطویر).2011(محمد.إسماعیل،
للنشر والتوزیع القاھرة.

.والمعاصرةاألصالةبینالسعودّیةالعربّیةالمملكةفيالتعلیمسیاسةم).2009(علي.األلمعي،
الدار العربّیة للعلوم ناشرون.
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